
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 
NA MIESIĄC MAJ 

DLA DZIECI 4 LETNICH
Data Temat Wartość Uwagi 

04-07.05.21 Łąka wiosną
-Historyjka obrazkowa „Gdzie jest motylek”
- Zabawa matematyczna „Motyle”
-” Łąka wiosną”- rysowanie kwiatów kredką 
świecową i zamalowywanie farbą
- Taniec na łące- zabawa ruchowa z piosenką
- Zabawy przy piosence „ Żabki”
-”Noga stonogi”- zabawa utrwalająca 
orientację w schemacie ciała 
-Rozwiązywanie zagadek „Mieszkańcy łąki”
-ślimaki z plasteliny”-praca plastyczna
-Prawda czy fałsz?- ocenianie wartości 
logicznej zdań o wiośnie
- Nauka piosenki „Chodź bawić się na łące”
- „Majowa łąka”- zespołowa praca 
plastyczna

-rozumienie  i 
tworzenie
-świadome 
działanie
-nauka
- szacunek dla 
przyrody

10-14.05.21 Znamy różne zawody
-Słuchanie wiersza „Zawody”
-Rozmowa na temat obrazka „W sklepie”
-Lepienie pieczywa z masy solnej- praca 
piekarza
-Założenie w sali kącika fryzjerskiego
-Nauka piosenki „Mój tata jest strażakiem”
- Ćwiczenia logopedyczne „Moje ciało”
-Zabawa „Gdzie pracuje mama, gdzie 
pracuje tata”
-Zabawa logorytmiczno-matematyczna - 
„Prawo-lewo,  przód i  tył”
- Nauka fragmentu wiersza „Kaczorkowe 
buty”

-szacunek dla 
pracy dorosłych
- zadowolenie
-zabawa

17-21.05.21 Wszystko może być muzyką
- Opowieść słowno-muzyczna na podstawie 
wiersza „Trzy Małgorzatki”
- W sklepie muzycznym-ćwiczenia w 
liczeniu
-Ćwiczenia logopedyczne „Orkiestra”
-Słuchanie piosenki „Śpiewaj, tak jak on”
-Zabawa ilustracyjna przy piosence – nauka I
zwrotki i refrenu piosenki fragmentami, 
metodą ze słuchu
- Słuchanie fragmentu utworu A. Vivaldiego 
„Cztery pory roku” wiosna-  rysowanie 
leniwej ósemki , zabawa z elementem 
kinezjologii edukacyjnej
- Koncert na bum bum rurkach, czytanie 
całościowe wyrazu- koncert, 
- ćwiczenia graficzne „Gdzie jest muzyka” 

-wrażliwość
- rytm
- ruch



- Malowanie ilustracji do miniatury 
fortepianowej „Żabki i bocian”

24-28.05.21 Kwiaty dla mamy
- „Moja wspaniała mamusia”- słuchanie 
opowiadania i rozmowa inspirowana jego 
treścią
- Malujemy talerz dla Mamy- malowanie 
wzorów na tekturowym talerzu
-Zabawa dydaktyczna”Liczymy kwiaty dla 
Mamy”
- Zabawa pantomimiczna „Co mogę robić z 
mamą”
-Rysowanie po śladach rysunków serduszek
-Nauka piosenki „Powiedziała mi to lala”
- Taniec dla Mamy
- Nauka wiersza „ Wiersz dla mamy”
- Przygotowanie programu artystycznego na 
Dzień Mamy

-uczucia
-emocje
-szacunek


